
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B&tW 

Datum: 14 januari 2020 Opsteller: Els Jonker 

Zaak: 2020/ Mailadres: els.jonkerC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: E. Jonker, directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Biblionet voorsteg 1. Instemmen met het producten- en diensten 

2020 (2019-038293) catalogus voorstel van Biblionet voor 2020; 

2. De gemeentelijke subsidiebijdrage ad 

€ 1.366.754 voor 2020 beschikbaar stellen; 

3. Vanuit het Onderwijs Achterstand Budget 

een bijdrage van € 209.641 aanvullen op de 

gemeentelijke subsidie voor specifieke taken 

van Biblionet op dit vlak. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Harmonisatie Inkoop- 1. In te stemmen met het voorleggen ter be-

en contractmanagementbeleid 2020- sluitvorming aan de raad in haar vergadering 

2023 (2019-035043) van 27 februari 2020 het bijgevoegde raads-
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voorstel Harmonisatie Inkoop- en contract-

management beleid 2020-2023 `Inkopen en 

contracten managen doe je samen' gemeen-

te Midden-Groningen. 

2. Te besluiten, onder voorbehoud van 

vaststelling van het Inkoop- en 

contractmanagement beleid 2020-2023 

gemeente Midden-Groningen door de raad, 

per datum van inwerkingtreding van het 

Inkoopbeleid 2020-2023, in te trekken de: 

• Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-

2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde, vastgesteld d.d. 11 april 2017, 

voormalig gemeente Slochteren; 

• Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-

2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde, vastgesteld d.d. 11 juni 2017, 

voormalig gemeente Hoogezand-Sappemeer; 

• Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-

2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde, vastgesteld d.d. 11 april 2017, 

voormalig gemeente Menterwolde. 

3. Te besluiten vast te stellen de Gedragscode 

`Publiek Opdrachtgeverschap' gemeente 

Midden-Groningen. 

Besluit 

Het college besluit om het voorstel aan te houden en 

volgende week opnieuw te bespreken. 

3 Collegevoorstel Kadernota Integraal 1. Instemmen met de kadernota Integraal 

Risicomanagement en Weerstand- Risicomanagement en Weerstandsvermogen 

svermogen Midden-Groningen 2020- MiddenGroningen 2020-2023; 

2023 (2019-043003) 2. De nota ter vaststelling aanbieden aan de 

raad, middels bijgevoegd raadsvoorstel. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Drenth aan 

te bieden aan de raad. 

4 Collegevoorstel Bestuurlijke reactie 1. Instemmen met bijgevoegde bestuurlijke 

op Rekenkamerrapport quick scan reactie op het Rekenkamerrapport Quick 

kostendekking rioolheffing Scan kostendekking rioolheffing. 

(2019-042470) 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Raadsvoorstel aanpassingen APV 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

Midden-Groningen (2019-032917) de vaststelling van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Midden-Groningen 2020 en de 

intrekking van de Algemene Plaatselijke 

Verordening M-G 2018 voor te leggen aan de 

raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van burgemeester 

Hoogendoorn aan te bieden aan de raad. 

6 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

7 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

8 Stand van zaken gevolgen gaswinning - Burgemeester Hoogendoorn informeert het 
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college over de stand van zaken NPG. 

- Wethouder van Schie informeert het college 

over de stand van zaken van het programma 

gevolgen gaswinning. 

9 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

10 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

11 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen 

portefeuillehouders 

12 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

13 Sluiting - 

Aldus va tgesteld in de vergadering van 14 januari 1 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 

gemeente 
Midden-Groningen 


